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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ( عليهد العزيز ووصاية أمحد ابن موسى )بامحادالسلطان عب

   صفوان ناظم داؤد و   عمر حممد طه عاشور 

31/10/2020 تأريخ القبول:     12/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لبعد وفاة السلطان الحسن             م في بالد تادال كتم حاجبه 1894في عام  اأَلوَّ
مدينة  ِإلىوفاته باالتفاق مع والدة السلطان عبد العزيز من أجل الوصول  باحماد خبر

 اأُلمراءبلدة البروج أعلم باحماد قواد الجيش و  ِإلىفاس وعندما وصلت المحلة السلطانية 
لبوفاة السلطان الحسن  بنه االمير عبد العزيز على وأن وصيته تتم على تنصيب أ اأَلوَّ

لقى معارضة كبيرة من اخوان السلطان عبد العزيز كالمولى  راأَلمهذا  كنَّ ل, العرش
لسن أمحمد بن الح إذ  ؛والمولى عبد الكبير لكن هذه المعارضة لم تدم طويالا  اأَلوَّ

ميع باستخدام ذكائه وحنكته في قناع عبد الكبير بالبيعة أمام الجإِ ستطاع باحماد من ا
م وهو بعمر 1894بد العزيز عام ان عى العرش السلط, وعندما تولَّ مور السياسيةاألُ 
تحت وصاية باحماد الذي قاد البالد باسم السلطان عبد العزيز  صارعشر عاماا  ةربعاألَ 

إذ قام بتنصيب المقربين اليه بالمناصب الوزارية وأبعاد المعارضين له المتمثلين بأل 
بوصفه عزيز الجامعي وكذلك القضاء على التمردات التي قامت ضد حكم السلطان عبد ال

 قبيلة الرحامنة وقبيلة االعشاش . ل اتمردا 
 .حمد بن موسى, أَ زيعبدالعز  ,السلطانالكلمات المفتاحية:       

 المقدَّمة :           
ما سنيَّ والدراسة الشخصيات السياسية في المغرب منن أهنم الدراسنات التاريخينة  عد  تُ         

التاريخينة سلسنة  حيناة بالدهنا فنالحواد  التي كان لها دور في صنع الحنواد  التاريخينة فني
نننمتصنننلة ببعضنننها  وال يمكنننن فهنننم حننند  معنننين دون دراسنننة جنننذوره ومعرفنننة العوامنننل  ابعضا

جانننب التطننورات التنني حنندثت  ِإلننىبننذلك الحنند   أسننهمتالخفيننة وراء تلننك الشخصننية التنني 

                                                 

 جامعة الموصل ./كلية اآلدابالتاريخقسم /طالب ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /مساعد ُأستاذ/ 
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ل عنام أبان تولي السلطة بعد وفناة أبينه السنلطان الحسنن  عمنره أربعنة  كنان ِإذ, م1894اأَلوَّ
, وعندما تم مبايعته سلطاناا على المغرب االقصى تولى الوصاية عليه الحاجنب اعشر عاما 

باحمناد  أسنهمت ادارة النبالد بينده إذ صار , الذي  1900 – 1894أحمد بن موسى باحماد 
بشكل كبير في تولي السلطان عبد العزيز العرش المغربي بالتعاون مع والدة السنلطان عبند 

لالالله رقية , إذ تمكنن منن قينادة النبالد والسنير علنى سياسنية السنلطان الحسنن  العزيز  اأَلوَّ
 النذكاء وصنايته نظنراا لمنا كنان يتمتنع بنه منن مندَّةوالمحافظنة علنى اسنتقاللية المغنرب خنالل 

ستطاع القضاء على معارضي السلطان عبند العزينز ة والمام بالعلوم الشرعية , كما اوالنباه
لولى أمحمنند بننن الحسننن مننن أخوتننه كننالم والمننولى عبنند الكبيننر فضننالا عننن ال الجننامعي  اأَلوَّ

 وتمردات القبائل المتمثلة بالرحامنة واالعشاش .
 اواًل : الوالدة والنشأة . 

   نسبه ووالدته . -1
ليعننود نسننب السننلطان عبنند العزيننز بننن الحسننن        بننن محمنند بننن عبنند الننرحمن بننن  اأَلوَّ

. ولنند فنني مدينننة فنناس , عننام  (1)العلويننة  سننرةاألُ  ِإلننىبننن عبنندا   هشننام بننن السننلطان محمنند
لم, من ام شركسية تدعى الالله رقية كان السنلطان الحسنن 1880 تخنذها جارينة , ا(2) اأَلوَّ

                                                 

بنني طالننب )رضنني ا  عنننه(, نننز  أسننرة العلويننة الننى االمننام علنني بننن ألسننرة العلويننة ج يرجننع نسننب األا( (1
قصنى منن ابنناء هنذه االسنرة ألول منن وفند النى المغنرب اأواخنر ا السنابع عشنر الهجنري, وكنان أها في ؤ بناأ

قصنى منع وفنود ألاواستقر في ربوعها هو الحسن بن القاسم الذي لقب بالداخل فقند رحنل النى بنالد المغنرب 
جنناء اسننتجابة  هم, ويننذكر المؤرخننون سننبب انتقالنن1275صننلي  ينبننع عننام ألموطنننه ا اا الحجننيا المغاربننة تاركنن

يعانون منن سنوء االوضناع الزراعينة  فني بالدهنم لنذلك جناءوا بالحسنن النداخل  األهل سجلماسة  الذين كانو 
ه وسنلم(, وحكمنت االسنرة العلوينة المغنرب بنسبه الشريف الذي يتصل بالرسنول محمند )صنلى ا  علين اا تبرك

م الى الوقت الحاضر . عبدالجليل مزعنل بنينان, الملنك محمند الخنامس ودورة السياسني فني 1641من عام 
رسنالة ماجسنتير )رينر منشنورة( كلينة التربينة, ) الجامعنة المستنصنرية,  1961المغرب االقصى حتنى عنام 

والد منننوالي أف فننني دولنننة ينننقاسنننم الزيننناني, البسنننتان الظر ؛ للتفاصنننيل ينظنننر ج أبنننو ال 9 – 8(, ص  2003
  30-29(, ص 1992, تحقيق ج رشيد الزاوية, الشركة المغربية للطباعة والنشر )الرباط, 1الشريف, ط

م, ونشننأ فنني حجننر جنندة عبنند الننرحمن الننذي اعتنننى 1831ول ج ولنند فنني مدينننة فنناس عننام ألالحسننن ا( (2
بتحصنيل العلنوم الدينينة, أمتناز بصنفات عندة منهنا  اا فناس وكنان شنغوفبتربيته منذ حداثته, درس في جامعنة 
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لهنا مكاننة خاصنة عنند السنلطان النذي كنان  صنارونظراا لجمالها ورجاحة عقلهنا سنرعان منا 
 ِإلنى, وقند أدت دوراا اساسنياا فني دفنع ابنهنا (1)د يصطحبها معه في حركاته في اطراف النبال

 . ( 2)م 1902الحكم وتمهيد الطريق أمامه, كما ظلت من أكبر مستشاريه حتى وفاتها عام 
بننرزهم المنننولى عبننند أَ , مسننة وعشنننرين مننن البننننين والبنننناتأمننا اخوتنننه فقنند بلننن  عنننددهم خ    

 .  (1), والمولى عمر(4), والمولى أمحمد (3)الحفيظ
                                                                                                                         

م عاشنننت المغنننرب خنننالل حكمنننه 1873 عنننامعلنننى المغنننرب  اا صنننبل سنننلطانأوبنيتنننه القوينننة, السنننمراء بشنننرته 
ن يبسنط سنلطته علنى المغنرب ويجعنل الحكنم أصعبة بسبب التنافس االوربي على المغرب, حاول  اا اوضاع
بعنندم تبعيننة  هن االصننالحات, عقنند فنني عهنندة مننؤتمر مدرينند الننذي تننم االعتننراف فينن, وقننام بالعدينند منناا مركزينن

بننن زينندان, اتحنناف اعننالم الننناس بجمننال ام . عبنند الننرحمن 1894المغننرب ألي قننوة اجنبيننة, تننوفي فنني عننام 
, ص ( 2008, تحقيننق ج علنني عمننر, مكتبننة الثقافننة الدينيننة, )القنناهرة, 2, ج1اخبننار حاضننرة  مكننناس, ط

 1873اصيل ينظر ج محمد العربي معريش, المغرب االقصى في عهد السلطان الحسن االول للتف.  629
 . 68 – 61(, ص 1989, دار الغرب االسالمي, )بيروت, 1م, ط1894 –
عبنند الننرحمن ابننن زينندان, النندرر الفنناخرة بمننأثر الملننوك العلننويين بفنناس الزاهننرة, المطبعننة االقتصننادية, ( (1

   . 111(, ص 1937)الرباط, 
, المطبعنة والوراقنة 1ول النى عهند الحسنن الثناني, جألزين العابدين العلوي, المغرب من عهد الحسن ا( (2

 . 235(, ص 2008الوطنية, )الرباط, 
م فني 1876شنباط   فبراينر عنام  24المولى عبد الحفيظ ج ولد عبد الحفيظ بن الحسنن االول فني ينوم ( (3

التاسننع عشننر مننن بننين السننالطين العلننويين انتدبننه السننلطان عبنند مدينننة فنناس مننن ام مغربيننة, وهننو السننلطان 
م واثبنت تمينزه فني العلنوم الفقهينة واالدبينة 1892العزيز خليفة على مراكش, ظهرت نجابتنه فني حندود عنام 

م وفني 1912تولى حكم المغرب بعد خلع أخيه عبد العزيز حتنى عنام  اا مقتدر  اا ناظم اا وشاعر  اا حتى عد عالم
علننى المغننرب . فنناتن عبنند السننالم مزعننل السننامرائي, السننلطان  واإلسننبانيةلحمايننة الفرنسننية عهننده تننم فننر  ا

, رسالة ماجستير )رير منشورة(, كلية التربينة, ) 1912 – 1908عبد الحفيظ ودوره في المغرب االقصى 
 .  37 – 35(, ص  2018جامعة سامراء, 

ول تنننولى منصنننب خليفنننة ألللسنننلطان الحسنننن ابنننن األكبنننر م وهنننو اال1869المنننولى أمحمننند ج ولننند عنننام ( (4
م, كما كنان للحاجنب باحمناد دور كبينر فني تنحيتنه 1892السلطان في مراكش عزلة والدة من منصبة عام 

من والية العهد وتولي المولى عبد العزيز الحكم , ُأسنتغل أسنمه منن قبنل بنو حمنارة النذي أدعنى أننه أمحمند 
محمند ولني العهند المطنا  أيمان بن الشيخ انس عثمان, منوالي م . سل1946بن الحسن األول , توفي عام 

 //https(, متنننننننننوفر علنننننننننى النننننننننرابط  2012بنننننننننه, جريننننننننندة االتحننننننننناد االشنننننننننتراكي, )المغنننننننننرب,  
. www.maghress.com   
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   شأته االجتماعية .   ن  -2
لبيننه السننلطان الحسننن أنشننأ المننولى عبنند العزيننز فنني بيننت       وكننان محننل عنايننة مننن  اأَلوَّ
لكننان الحسننن  ذإقبلننه  , وهننو مننن (2)اننني اأَلمر وقنند كلننف محمنند  ,يخصننه بعطفننه وحبننه  اأَلوَّ

رج د ,  إذ(3)السنننلطان وصنننهره, باإلشنننراف علنننى تربينننة األمينننر المحبنننوب  كبنننار مستشننناري
رجنال الثقافنة والعلنم لتربينة ابننائهم فكنانوا يكلفنون  اختينارهنا علنى ؤ مراأملوك الدولة العلوينة و 

لننبالحصننص   سنننرةومننن الجنندير بالننذكر , إن األُ  الكننريم وتجويننده, لتعلننيم حفننظ القننر نى اأَلوَّ
تسير في ضنوء هنذا الننها وهي منذ تربعها على عرش المغرب وطوال اربعة قرون  العلوية
.  (4) سنرةطفنال األُ فني تعلنيم أطريقنة علمينة لهنا جندواها  منجيتنهسي الحي مترسمة فني الدرا

لإن رعايننننة السننننلطان الحسننننن  المراكننننز البعينننندة  ِإلننننىلألميننننر الصننننغير  وعنننندم إرسنننناله  اأَلوَّ
المشننهور بننالتعليم مثننل بعنن  أخوتننه ثننم مننوت السننلطان المفنناجن كننل ذلننك قنند حرمننه مننن 

كرسنني الحكننم, وعلننى الننررم مننن  ِإلننىيب, خاصننة بعنند أن رفننع االسننتمرار فنني التعلننيم والتنندر 
محدودية تعليم السلطان عبد العزيز فنأن شخصنيته كاننت بنارزة فمننذ صنغره كنان أبنوه يمينزه 

, مثننننل تكليفننننه بتوزيننننع (5)والعنايننننة والتمييننننز  عننننن أخوتننننه بتكليفننننه بننننأمور تنننندل علننننى التقننننديم
حركنننة السنننلطان  ب الصنننبا  خنننالل, وبنننالد عنننر  انعامنننات السنننلطان علنننى أشنننراف تافياللنننت

لالحسنننن  فننني  إليهنننا إذ أسنننتقبله االهنننالي باالبتهننناج وكنننان يقنننوم بواجباتنننه تجننناه القبائنننل  اأَلوَّ
                                                                                                                         

  . 629, ص 2( ابن زيدان, اتحاف اعالم الناس ... ج(1
م هناني بننت السنلطان أمنه أم, و 1833ج هو محمد بنن محمند بنن عبندا  ولند فني عنام اني اأَلمر محمد ( (2

ول الننذي ألم فنني صننحبة السننلطان الحسننن ا1894ذ كننان فنني صننيف إسننليمان, اتصننف بننالحزم والسياسننة, 
م, أسننندت الينننه قينننادة الجينننوش 1894تننوفي فجنننأة  فننني بننالد تنننادال, وبنننايع السنننلطان عبنند العزينننز فننني عنننام 

م فقد كان من كبار القواد, اذ 1907ل حركة الرحامنة في الجنوب, اما خالل حركة الشاوية السلطانية خال
مننا فنني عهنند السننلطان عبنند الحفننيظ, فقنند عينننه السننلطان خليفننة عنننه فنني النندار أتننولى قيننادة قبائننل الغننرب, 

والنشننر, م . الجمعيننة المغربيننة للتننأليف والترجمننة 1913اب   أرسننطس  17البيضنناء والشنناوية, تننوفي فنني 
 .  693(, ص 1989, مطابع سال, )سال, 2معلمة المغرب, ج

 . 235, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج ((3
, )المغنننرب, 3( عبنند ا  الجنننراري, عناينننة ملننوك الدولنننة العلوينننة بتثقيننف ابنائهنننا, مجلنننة االرشنناد, العننندد 4)

 .   39 - 38(, ص 1975
 . 236, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج( (5
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م, وقينننادة 1893لنننف ريننننال عنننام    مالينننة علنننى شنننكل هبنننات قننندرت بعشنننرين أَ مننننحهم مبنننال
ايننات مننن , وتشننير بعنن  الرو (1)تجنناه القبائننل المتمننردة الحمننالت العسننكرية السنلطان بعنن  

لن السننلطان الحسننن أالمالكننة  سننرةألُ داخننل ا عبنند العزيننز فنني  لسننلطانكننان قنند جعننل ا اأَلوَّ
, ثنم المنولى عبند الحفنيظ  عبند العزينز اوالا  لسنلطانمن أبنائه, بحي  كنان ا مقدمة من يتبعه

إن السنلطان الحسنن , , ومنن مظناهر حبنه ألبننه السنلطان عبند العزينز(2)وهكذا بقية االخنوة 
المننولى أمحمنند مننن منصننبه كخليفننة علننى  بنننهاعننندما عنناد مننن سجلماسننة , قننام بعننزل  لاأَلوَّ 

مخالفنننه ألحكنننام  اسنننتبداديةعنننندما ثبنننت لدينننه منننن أفعنننال رينننر مرضنننية وأحنننوال  منننراكش , 
السننلطان عبنند العزيننز لشننغفه بننه  عليننه عنننه نجلننه األعننز , نصننب بنندالا اإلسننالميةالشننريعة 

خليفننة علننى مننراكش ررننم صننغر سنننه, كمننا خصننه  صنناروكثننرة حنانننه عليننه ومالزمتننه لننه, و 
بنائنه, كمننا تنؤذن بالخالفننة أرينره مننن سنائر  ِإلنىبأشنياء تنؤذن بتأكينند المحبنة وعندم االلتفننات 

ووالية العهد, كنشر المظل عليه عند ركوبه وتقديمه له في المهمات, وفي العنرف المغربني 
  . (3)ال على السلطان مام الجيوش اأينشر وال يحمل في المحافل  أن المظل ال

كان للسلطان عبد العزيز عدد كبير من النساء, اال انه رير متنزوج زواجناا شنرعياا ولنم      
وهننو مستشننار فرنسنني للسننلطان  Gabriel Veerيكننن لديننة اطفننال, إذ يننذكر رابرييننل فيننر 

" سأأألن  عبنند العزيننز عنناش بننالقرب منننه فنني قصننر مننراكش ووقننف علننى شخصننيته  فيقننول 
ن عبد العزيز أليس عندك اطفأال  أأجبتأه ال يأا سأيده  ورأل تر أب ان يكأون لأك السلطا

اطفال  أأجبته نعم  ولقد بدأ عليه ان استغرب من ر بت  التأ  عبأرت عن أا بكأل بسأاطة 
...  وقأأال عنأأدنا العكأأس انأأاس يخشأأون أن يصأأبحوا أبأأاا  سأأألته مأأار  الوسأأا ل التأأ  

م كالمأه وأمأا الرجأل عنأدنا أأ ن لأم يكأن ير أب يلجؤون الي ا لتحاش  رذا الواجب  إذ خت
أننه فيمنا بعند انجنب طفلنة واحندة أ  ان يكون لدية ذرية  أأنه يجعل امرأته تمضغ الذرب 

اسننمها الاللنننه فاطمنننة الزهنننراء وبمنننا ان التجنننارب صننقلته وانضنننجته فقننند انكنننب علنننى تربيتهنننا 
                                                 

, تحقينقج جعفننر 9أحمنند بنن خالنند الناصنري, االستقصنا ألخبننار دول المغنرب االقصننى, جأبنو العبناس  ((1
  . 205 – 204(, ص 1997الناصري, محمد الناصري, دار الكتاب, )الدار البيضاء, 

 . 236, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج( (2
ولننة العلويننة وعنند بعنن  مفاخرهننا محمنند بننن محمنند بننن مصننطفى المشننرفي, الحلننل البهيننة فنني ملننوك الد( (3

 . 215(, ص 2005, وزارة االوقاف والشؤون االسالمية, )المغرب, 2, ج1رير المتناهية, ط
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التني وجندت فني مديننة  تربية عصرية منفتحة ومتشبعة بالتسامل وحنب الحرينة وهني التربينة
الخاضننننعة لنظننننام دولنننني والمحتضنننننة لتعنننندد الثقافننننات واللغننننات, والمنننننا  المالئننننم  ,طنجننننة 

  . (1)م 1943والمساعد وبمعية فتيات يتيمات أو معوزات أواهن والدها حتى وفاته عام 
 م .1900ثانيًا : وصايا باحماد على السلطان عبد العزيز حتى عام 

 بد العزيز للعرش المغرب  .مبايعة السلطان ع  -1
لعننندما خننرج السننلطان الحسننن      مننن مننراكش لتأديننب قبائننل البربننر فنني جبننال فننازار  اأَلوَّ

والسنننيما قبائنننل اينننت سنننخمان النننذين خرجنننوا علنننى ابنننن عمنننه ورننندروا بنننه , كنننان يعننناني منننن 
ننت بننه بعنند عودتننه مننن اقلننيم تافياللننت  منيننة , فوافتننه ال(3)م 1894نهايننة عننام ( 2)أمننرا  الم 
. وبمنا أن  (4)م 1894يونينو  حزينران  7بدار زيدو  فني وادي العبيند منن منطقنة تنادال فني 

وفاة السلطان قد حدثت في منطقة تعد معارضنة للدولنة المغربينة, فقند كنتم الحاجنب باحمناد 
, عننن بعنن  القننواد وأمننراء الجننيش حتننى ال تتعننر  محلننة السننلطان ألي أذ  مننن (5)وفاتننه 

بائنل تنادال( وأحندا  حالنة منن النهنب والسنلب بنين صنفوف الجنيش, وقند قبل المعارضنين )ق
رأي باحمناد حتنى يسنتثير ابنهنا عبند العزينز بنالحكم  ِإلنىأنظمت الالله رقية زوجنة السنلطان 

                                                 

البير ساسون, خياطو السلطان مسار عائلة يهودية مغربية, ترجمنة ج سنعيد عاهند, مطبعنة بنو رقنراق, ( (1
 . 64(, ص 2009)الرباط, 

مجموعنة منن الواحنات الواقعنة علنى ضنفتي وادي زينز ووادي ررينز  تافياللت ج يطلق هنذا االسنم علنى( (2
الننف نسنمة ويبلنن  عندد النخيننل فيهننا  70النف هكتننار, يقطنهنا نحننو  12النينف, وتبلنن  مسناحة هننذه الواحننات 

, وفنني اقصننى هننذه الناحيننة كانننت تقننع مدينننة سجلماسننة التاريخيننة, كمننا يوجنند بهننا أطننالل قصننبة اا الفنن 360
علننى أنهننا كاننننت  وقنند ازدهننرت فيهننا صنننناعات عنندة محليننة كنندب  الجلنننود, فضننالا سننم عبنننار ايطلننق عليهننا 

, دار الغنننرب االسنننالمي, 3الصنننديق بنننن العربننني, كتننناب المغنننرب, ط. المنننوطن األصنننلي لألسنننرة العلوينننة 
 . 98ص  (,1984)بيروت, 

 . 206, ص 9الناصري, المصدر السابق, ج( (3
 631, ص 2اتحناف اعنالم النناس ..., ج بنن زيندان,؛ ا 216ص , 2جالمشرفي, المصدر السنابق, ( (4
– 632  . 
, ترجمة ج نبيه امين فارس, منينر البعلبكني, دار العلنم 5كارل بروكلمان, تاريخ الشعوب االسالمية, ط( (5

 .   635(, ص 1973للماليين, )بيروت, 
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لخطننه مفادهننا وضننع السننلطان الحسننن  ِإلننى, فلجننأ االثنننان (1) فنني خيمتننه والقيننام علننى  اأَلوَّ
يهننام خدمتننه وكأنننه مننازال علننى قينند الحينناة , ومننا ان اعلننن باحمنناد انهنناء الحملننة العسننكرية وا 

مديننة فنناس  ِإلنىالجنيش انهنا أوامنر السنلطان, حتننى سنارت الحملنة السنلطانية باتجنناه العنودة 
لوفي اثناء سير الحملة وضنع السنلطان الحسنن  فني هنودج ومتكنن وكأننه جنالس ومنن  اأَلوَّ

علنننى دراينننة بوفاتنننه, ومنننا أن وصنننل والمقنننربين للسنننلطان النننذين كنننانوا  اأُلمنننراءحولنننه بعننن  
الجننيش بلنندة البننروج المواليننة للسننلطة المخزنيننة, حتننى أرسننل باحمنناد بطلننب الننوزراء والقننواد 

بالحضننننور, واعالمهننننم بخبننننر وفنننناة السننننلطان, كمننننا اخبننننرهم بننننأن رربننننة السننننلطان  اأُلمننننراءو 
ل علنى ذلنك ووصيته تقضي بمبايعة ابنه عبد العزيز سلطاناا علنى المغنرب, مؤكنداا ان الندلي

هننو تنصننيبه لعبنند العزيننز والينناا علننى مننراكش بنندالا مننن اخيننه المننولى أمحمنند وتقديمننة  اأَلمننر
الربناط , قبنل خنروج السنلطان المتنوفى منن  ِإلنىعلى رأس قوة عسكرية خرجت منن منراكش 

. ومنن الجندير بالنذكر, ان البيعنة بقنت محافظنة علنى ( 2)المدينة باتجاه تادال وقبائنل البربنر 
كاننننت تنننتم بعقننند شنننرعي, يشنننهد فيهنننا المبنننايعون بقبنننول  الَّتنننيليننند االسنننالمية المعروفنننة . التقا

البيعننة واعتناقهننا, ويكننون العقنند دلننيالا علننى إجمنناع أهننل الحننل والعقنند مننن االشننراف والعلمنناء 
كنان مفترضناا علنى كنل  ِإذوالقواد والتجنار واعينان القبائنل, وكنذلك مختلنف شنرائل المجتمنع, 

السلطان الجديند . وقند تفنرد المغنرب بالمحافظنة  ِإلىة ان تبع  بيعتها مكتوبة مدينة او قبيل
علننى كتابنننة عقنند البيعنننة, وهننني ميننزة شنننرعية عاليننة المسنننتو , الن األصنننل فنني البيعنننة هننني 
المشافهة المعتمندة علنى التعاهند واأليمنان, اال ان بيعنة السنلطان عبند العزينز كاننت مختلفنة 

. وعلى الررم من تمريرها, اال ان البيعة لقينت معارضنة  (3) ورير منتظرة عند عامة الناس
" ال  مننن الخاصننة ومنننهم أخيننه المننولى عبنند الكبيننر عننندما ثننار بوجننه باحمنناد مخاطبنناا  اينناه

سننتخدم باحمنناد فا واهلل ال تأأتم البيعأأة اال بعأأد المشأأاورة والمداولأأة ورؤيأأة مأأا رأأو االصأأل  "
لة السننلطان الحسننن حجننر  ِإلننىذكائننه واخننذ المننولى عبنند الكبيننر  وقننام بمالطفتننه وتننذكيره  اأَلوَّ

العلويننة وال يمكننن لننه ان يخننرق االجتمنناع كمننا شننغله باحمنناد ب لقنناء  سننرةبأنننه أحنند أبننناء األُ 

                                                 

  . 216, ص 2المشرفي, المصدر السابق, ج( (1
 . 212, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج( (2
 . 212المصدر نفسة, ص  ((3
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النظنرة االخينرة علنى جثمنان السنلطان والبكناء حولنه ومنا ان تقندم المنولى عبند الحفنيظ وبننايع 
الحاضنرون بمالطفنة ودهناء منن قبنل  أخاه حتنى رضني عبند الكبينر وبنايع هنو االخنر فتبعنه

,  وهكننذا تمننت مبايعننة السننلطان عبنند العزيننز الننذي كننان يبلنن  مننن العمننر أربعننة (1)باحمنناد 
, وبمنا أن السنلطان الجديند كنان فني (2) اأَلوَّلعشر عاماا هو أصغر ابناء السنلطان الحسنن 

حنننين وصننول المحلنننة  ِإلننىمدينننة الربنناط, فقننند أرسننل باحمنناد الينننه طلبنناا بالبقنناء فننني المدينننة 
لالسلطانية ومعها جثمان السلطان الحسن  , وبعد االنتهاء منن مراسنم الندفن فني الربناط اأَلوَّ

اعلن باحماد مبايعة السلطان عبد العزيز فبايعت وفود القبائل المصناحبة للمحلنة منن قبائنل 
اعننناا وكنننان , وريرهنننا مننن القبائنننل ثننم اتتنننه بيعننات بننناقي المنندن والقبائنننل األخننر  تب(3)الحننوز 

الظرف مناسباا للسلطان الشناب, اذ جناءت كثينر منن وفنود القبائنل بهندايا اسنتعداداا لحضنور 
 . (4)البيعة والمصادقة على تولي السلطان عبد العزيز العرش المغربي 

 :شخصية باحماد واثررا على السلطان عبد العزيز  -2 
, (5)عبيند البخناري  ِإلنىباحمناد  ينتمي أحمد بن موسى بن أحمد بن مبارك والملقب        
م في مدينة مكناس , جده أحمد اتاي شنغل منصنب كبينر النوزراء فني عهند 1840ولد عام 

                                                 

 .  33محمد المختار السوسي, حول مائدة الغداء, مطبعة الساحل, )الرباط, د . ت(, ص ( (1
 .  28(, ص 2017, مؤسسة هنداوي سي اي اس, )د. م, 1أمين الريحاني, المغرب االقصى, ج( (2
ديننة تطنوان فني الشنمال ومديننة قبائل الحوز ج وهني مجموعنة منن القبائنل كاننت تسنكن فني ضنواحي م( (3

سنم بسنبب سنكنها فني هنذا المكنان وكلمنة الحنوز مصنلل جغرافني مراكش في الجنوب , أطلنق عليهنا هنذا اال
يطلننق علننى ضننواحي المنندن فنني المغننرب, وقنند سننكن هننذا المكننان قبائننل عدينندة أهمهننا قبيلننة الرحامنننة وقبيلننة 

وريرها من القبائل . الجمعية المغربية, المصدر السنابق, فوة يرمارة وقبيلة السرارنة وقبيلة كالوة وقبيلة مس
 .  3635 – 3630, ص 11ج
 .  215, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج( (4
عبينند البخنناري ج هننم االسننر  العبينند الننذين اشننتراهم السننلطان اسننماعيل وجعلهننم تننابعين للدولننة العلويننة ( (5

م القسننم علننى كتناب صننحيل البخنناري بننأن هنألدائ اا ر سننمي بجنيش البخنناري نضنن اا قوينن اا بعندما اسننس منننهم جيشن
صننبل هننذا الجننيش الحنناكم الفعلنني للمغننرب, اال انننه فقنند أسننماعيل, إيخلصننوا للسننلطان, وبعنند وفنناة السننلطان 

مكانتنننه فننني القنننرن التاسنننع عشنننر واصنننبل يسنننتخدم فننني تنننوازن فنننرق الجنننيش . الجمعينننة المغربينننة, المصننندر 
 . 1094-1090, ص 1السابق, ج 
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, أمننا والننده ابننو عمننران, فقنند شننغل وظيفتنني الحاجننب والصنندر األعظننم (1)السننلطان سننليمان 
لفنننني عهنننند السننننلطان الحسننننن  ئينننند , اال أنننننه تننننوفي بوبنننناء التيفو (2)م 1879حتننننى عننننام  اأَلوَّ

لفنصننب السننلطان الحسننن  باحمنناد بنندالا عننن أبيننه فنني وظيفننة الحاجننب فنني حننين أسننند  اأَلوَّ
علننى عكننس مننا اعتقنند بننا حمنناد بأنننه سننيخلف  ,(3)ال الجننامعي  ِإلننىوظيفننة الصنندر االعظننم 

لوالده في المنصبين لكن رربة السلطان الحسن   ُأسنرةفصل المنصبين عنن  ِإلىذهبت  اأَلوَّ
ال الجننامعي التنني  ُأسننرةحجابننة( فقننط , ممننا اثننار رضننب باحمنناد علننى باحمنناد ومنحهننا )ال

كاننننت تسنننعى هننني األخنننر  فننني الحصنننول علنننى هنننذا المنصنننب, وقننند اسنننتمرت العنننداوة بنننين 
باحمناد وبنين ال الجنامعي حتننى تنولى السنلطان عبند العزيننز الحكنم, إذ اسنتطاع باحمناد مننن 

امعي وانهناء عهندهم فيمنا بعند فر  شخصيته على السنلطان عبند العزينز وااليقناع بنأل الجن
(4)  . 

لتميننز باحمنناد بشخصننية قويننة وصننلبة ومسننتبدة, وكننان يشننبه السننلطان الحسننن          اأَلوَّ
فنني حزمننه وجديتننه فنني تنظننيم شننؤون الحكننم, والنندهاء السياسنني, كمننا تميننز بقسننوته المفرطننة 

                                                 

م, لقننب 1760لطان سننليمان ج هننو السننلطان سننليمان بننن محمنند بننن عبنندا  بننن اسننماعيل ولنند عننام السنن( (1
بننأبي الربيننع, اذ كننان يوصننف بجميننل الصننورة ابنني  البشننرة ومتوسننط القامننة, تننولى العننرش المغربنني بننين 

لقبائنل تمكنن منن القضناء علنى ا إذ اا وخارجي اا م, اتبع سياسة العزلة واالنغالق داخلي1822 – 1797عامي 
منن التوسنع الفرنسني, تنوفي  اا المتمردة ضدة كما منع التجارة مع الندول االوروبينة, وعندم التعامنل معهنا خوفن

فننني المغنننرب  واالقتصننناديةم فننني منننراكش . عبننند محمننند شنننالش الجبنننوري, االوضننناع السياسنننية 1822عنننام 
كلينة التربينة,) جامعنة  طروحنة دكتنوراه )رينر منشنورة(ااألقصى في عهند السنلطان عبند النرحمن بنن هشنام, 

 .  33 –30(, ص 2020تكريت,
 . 423, ص 4ابن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., ج( (2
ال الجننامعي ج اسننرة عريقننة مننن مدينننة فنناس تنتسننب الننى اوالد قبيلننة جننامع, انضننمت هننذه القبيلننة الننى ( (3

ه فنني معركننة ايسننلي الجننيش المخزننني الننذي شننكلة  السننلطان عبنند الننرحمن بننن هشننام علننى اثننر هزيمننة جيشنن
م, ارتقننى اوالد الجننامعي الننى مرتبننة كاتننب ووزيننر فنني عهنند هننذا السننلطان وهننو العربنني بننن المختننار 1844

الجامعي, ونصب ابنه محمد في نفس المنصب في عهد السلطان محمد بنن عبند النرحمن, كمنا بقني بننفس 
اه المعطنني الجننامعي وتننم م, اذ جنناء مكانننه اخنن1891المنصننب فنني عهنند السننلطان الحسننن االول الننى عننام 

 . 2880, ص 9القضاء عليهم من قبل باحماد . الجمعية المغربية, المصدر السابق, ج 
 . 431 – 430, ص 1بن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., جا( (4
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منن ذلنك اال  وقد أسهمت بشرته السمراء في إعطاء تلك الرهبة تجاه خصنومه, وعلنى النررم
انننه كننان ملتزمنناا دينينناا فنني المحافظننة علننى الصننالة فنني اوقاتهننا ودراسننة العلننوم الدينيننة كعلننوم 

. وقند وصنف عبند  (1)منذكراتهم  ِإلنىالفقه والحدي  فضالا عن مجالسنته للعلمناء واالسنتماع 
 " كأان باحمأاد شأعلة ذكأاا ونبارأه أقي أًا حازمأاً الرحمن ابن زيدان شخصنية باحمناد بقولنه 

 ضابطًا عفيف االزار طارر الذيل سياسيًا اية أ  الدراا وحسن التدبير وذا حأزم وثبأات "
مراسنل صنحيفة التنايمز البريطانينة فني  Walter  Harrsis. فيمنا ينذكر والتنر هناريس  (2)

" كأأان قصأأير القامأأة وسأأيمًا بعأأ  المغننرب عننن شخصننيته وقنند التقننى باحمنناد مننراراا بقولننه 
وقنند  م يكأأن يبعأأى علأأى االرتيأأال ور أأم ذلأأك كأأان جأأدًا مضأأياف " الشأأ ا  أمأأا م  أأر  ألأأ

 . (3)" كان قاسيًا ومتمتعًا ب رادة ال تق ر " بقوله  Morocco that wasوصفه في كتابه 
 (4)للبنناء وتشنييد القصنور  على جمعنه وميناالا  اا للمال وحريص اا كذلك كان باحماد محب      

مملكننة الننذي يعنند مننن ابننرز المعننالم الحضننارية فنني ال, (5)قصننر الباهيننة  بنائننه. وخيننر دليننل 
 . المغربية حالياا 

نن       ي الدولننة المخزنيننة ا عننن مظنناهر سننلوكه االداري عننندما تسنننم الصنندارة العظمننى فننأمَّ
شننارت المصننادر, أن باحمنناد كننان حننذراا فنني اختيننار مسنناعديه )وزرائننه(, إذ أَ المغربيننة فقنند 

المقننربين لديننه, لننذلك ابقننى علننى الننوزير علنني  اختصننر فنني اختينناره علننى اقاربننه واصنندقاءه
لالمسننيفوي فنني منصننبه السننابق فنني عهنند السننلطان الحسننن  سننتمر كننوزير للعنندل, كمننا ا اأَلوَّ

                                                 

 . 37؛ السوسي, المصدر السابق, ص  430المصدر نفسه, ص ( (1
 .   430, ص 1بن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., جا( (2

(34) Walter B . Harrsis ‚ Morocco that was ‚ Walliam Black wood and sons 
Edinburgh and London ‚ (London ‚ 1921) ‚ p 17 -18 . 

سننننماعيل التننننزاري, هكننننذا اسننننتطاع الحاجننننب السننننلطان ابننننا يحمننننادي حكننننم المغننننرب, مجلننننة هسننننبريس إ( (4
  httpps:// m.hesprees.comابط ( . متوفر على الر 2014االليكترونية, )المغرب, 

( قصر الباهية ج هو القصر الذي بناه الصندر االعظنم باحمناد فني منراكش فني فتنرة حكنم السنلطان عبند (5
العزيز, قام باحماد بجلب امهر المهندسين والحرفيين لبناء هذا القصر لمدة ست سنوات, وقد حمل القصر 

, لزوجته الباهية الرحمانية . ماجد أينت لكتناوي, ي قصنر الباهينة يوحبآ  اا اسم الباهية ألن با حماد بناه اكرام
(, متنننننننوفر علنننننننى النننننننرابط 2014, جريننننننندة هسنننننننبريس االليكترونينننننننة, )المغنننننننرب, 2014اذار   منننننننارس  8

httpps://m.hesprees.com  
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, فننني منصنننب وزارة المالينننة وصنننديقه االخنننر محمننند (1)صنننديقه الحمنننيم عبننند السنننالم التنننازي 
أخننوه سننعيد بنننن  ِإلننىيننة فيمننا أسننند وزارة الحرب ,(3), فنني وزارة الخارجيننة (2)المفضننل رننريط 

أخيه إدريس ابن موسى, فضالا عن تعيين ابن عمنه المختنار  ِإلىموسى ومنصب الحاجب 
 .(4)بن عبدا  في منصب كبير كتاب الصدارة العظمى في عهده

 – 1894طغننت شخصننية باحمنناد طننوال منندة وصننايته علننى السننلطان عبنند العزيننز )      
ان باحمناد يعمنل علنى بقناء كنل شنيء وفنق منا كنان ( والذي تأثر بها السلطان, إذ كن1900

لعليه أيام السلطان الحسن  , فقد كانت معاملته للسنلطان عبند العزينز امنام النناس وفنق اأَلوَّ
النمط الحسني )التشريعات(, فقد كان باحماد ال يدخل على السلطان حتى يننادي علينه منن 

ختنار السوسني فني كتابنه )حنول قبل قائد المشهور )الحرس( بكلمنة اجنب سنيدي, وينذكر الم
" ان السلطان كان يناده على با حماد با احمد ركذا ب ذ  العبارة مأن  يأر مائدة الغنداء( 

ان تكون رناك سيادة له  ورو أمر اتفق عليه االثنأان االسألطان والصأدر االع أمى حتأى 
 . (5) والقواد " اأُلمرااي  ر السلطان بم  ر القوه امام الحاضرين من الوزراا و 

                                                 

طان عبنند السننالم التننازي ج عمننل عبنند السننالم فنني التجننارة فنني بدايننة حياتننه فنني اوروبننا, اسننند اليننه السننل( (1
الحسن االول منصب أمين االمناء, وكان يرافقه كبقينة كبنار رجنال الدولنة فني تنقالتنه بنين المندن المغربينة, 
وعندما تولى السلطان عبند العزينز الحكنم تحنت وصناية باحمناد أسنند الينه باحمناد وزارة المالينة, كمنا أسنتمر 

بحجننة كبننر سنننه, اال أن السننبب هننو  بننالوزارة فنني عهنند المختننار بننن عبنندا  حتننى أسننتقال عننن هننذا المنصننب
, ص 5بن زيدان, اتحاف اعالم النناس ..., جام . 1907صالحيين في الحكومة, توفي في عام إلتدخل ا
430 – 437 . 
محمد رريط ج كاتب وفقيه وعالم مغربي, تسلم وزارة البحر في عهد الحسنن االول, وابعند عنهنا عنندما ( (2

باحمناد بفتنرة قصنيرة, تنولى الصندارة العظمنى بعند عنزل المختنار بنن  تولى عبد العزينز الحكنم تحنت وصناية
 6333, ص 19م . الجمعيننة المغربيننة, المصنندر السننابق, ج1926م, تننوفي عننام 1900عبنند ا  فنني عننام 

– 6334 . 
, شنننركة نننناس للطباعنننة, 5, ج1عبننند الكنننريم الفياللننني, التننناريخ السياسننني للمغنننرب العربننني الكبينننر, ط( (3

 .  387(, ص 2006)القاهرة, 
 . 378المصدر نفسه, ص ( (4
 . 38 – 37السوسي, المصدر السابق, ص ( (5
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" ان باحمأأاد كأأان يعلأأم السأألطان عبأأد العزيأأز كيأأف يجيأأب علأأى كأأل طلأأب كمنا يننذكر      
مقدم إليأه وعأن طريقأة توقيعأه للمراسأيم وختم أا  وبعبأارات يحف  أا السألطان ثأم يعلمأه 
كيف يتحدى من شخص ألخر كاًل حسأب مكانتأه ومأا يقأال لأه مأن قأبل م ومأا يجأاب بأه 

سلطان ال يخأر  عمأا ذكأر  باحمأاد حرأأًا واحأدًا  وان جميأ  " ان الكما أشار  . (1)طلبه " 
الحاضرين كانوا يتعجبون من ذاكرة السلطان وطريقة تلقيه للأدرس مأن باحمأاد ويقولأون 

ن (2) لو اقبل السلطان على التعليم ورو صغير لكأان متفوقأًا بكأل شأ ا " ا باحمناد فقند . أمَّ
بنننراز مكاننننة السنننلط ان نفسنننه أمنننام الجمينننع فيشنننير السوسننني كنننان ينننذهل السنننلطان بأسنننلوبه وا 

" بعد ان يخر  با حماد من المجلس يسأتدع  النأاس علأى طبقات أا وأأق مأا كأان بالقول 
لأيام السلطان الحسن    ويناقش السلطان عبد العزيز حاجأات م وأأق مأا اشأار عليأه اأَلوَّ

ننوأَ باحمأأاد سأأابقًا "  مأأر السأألطان  وال " انأأه ي  أأر أمأأام الحاضأأرين بالمنفأأذ ألواا باحمنناد مَّ
يعط  أو يواأق على ش ا حتى يقول حتى استشير سأيدنا بينمأا باحمأاد ال تفوتأه كبيأرة 

تحكننم باحمنناد بشخصننية السننلطان عبنند العزيننز  ِإلننىفنني اشننارة  . (3) وال صأأغيرة اال بأذنأأه "
 وتأثيره عليه .

عننر  وحننول منند  تننأثير شخصننية باحمنناد علننى السننلطان عبنند العزيننز, ذلننك عننندما ت      
مضنناعفات صننحية معقنندة نتيجننة وبنناء االنفلننونزا الننذي اود  بحياتننه بعنند ذلننك  ِإلننىباحمنناد 

رسنننل , فأثنننناء مرضنننه أَ (4)وحيننناة جمينننع اخوتنننه الحاجنننب ادرينننس والنننوزير سنننعيد ابنننن موسنننى
الملحننق بخدمننة الننبالط  Verdonالسننلطان عبنند العزيننز بطلننب الطبيننب البريطنناني فيننردون 

لننى عالجننه, ولمننا زادت حالتننه الصننحية سننوءا أرسننل السننلطان وابلغننه بننأن يالزمننه ويسننهر ع
والطبينب االسنباني الملحنق  Linaresعبد العزيز بطلب كٍل من الطبيب الفرنسي ليناريس  

بل  الطبينب الفرنسني مستشناري باحمناد رية, بمتابعة حالته  الصحية وقد أَ ببعثة بالده العسك
رغ لتحمنل اعبناء الصندارة العظمنى, كمنا بأن وضعه الصحي معقد وان عاش فال يمكنه التف

                                                 

 . 38المصدر نفسه, ص ( (1
 . 38المصدر نفسه, ص ( (2
 .  38المصدر نفسه, ص ( (3
, تقنديم ج 1الحسن بن الطيب بن اليماني بو عشرين, التنبيه المعرب عمنا علينه االن حنال المغنرب, ط( (4

 . 62(, ص 1995دار نشر المعرفة, )الرباط,  محمد المنوني,
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اجمننع االطبنناء المالزمننين لحالتننه, بننأن الواجننب يفننر  علننيهم ابننالغ السننلطان عبنند العزيننز 
بهذه الحقيقة حتى يتيسر لديه اتخاذ التدابير الالزمة لتسيير شنؤون الحكنم ومعالجنة القضنايا 

 . (1)ذات الصبغة االستعجالية 
م 1900مننايو   ايننار  23العزيننز بوفنناة باحمنناد فنني فجننر  وعننندما علننم السننلطان عبنند       

 ِإلننىحننزن حزننناا شننديداا وأمننر بنن عالن الحننداد فنني جميننع أنحنناء المغننرب وتصنندر المشننيعين 
" ان السألطان عبأد العزيأز لأم يتأردد أأ  ذرف الأأدمو  مثنواه االخينر, وينذكر والتنر هناريس 

ن أرة الأودا   إذ بأدأ السأألطان  قبأأر  ِإلأىالعأرش ويلقأ   ِإلأىورأو يأود  الرجأل الأذه قأأاد  
يتكلم ما حدى قبل سنوات ورو صب  لم يتجاوز الرابعة عشر عامًا يوم ضمن له باحمأاد 
 عرش المغرب ضد ارادة العديد من رجأال حكومأة المخأزن األقويأاا ومأن م ال الجأامع  "

(2)  . 
ات بحمناد كما أمر السلطان عبد العزيز بجمع وحصنر كنل منا تبقنى منن تنرا  وممتلكن     

قصره , فضالا عن جمعها من األسواق بعد أن قام العبيد والمقربين له بسنرقة  ِإلىوتحويلها 
 .  (3) محتويات قصر الباهية حال اعالن وفاة باحماد

 :دور باحماد أ  القضاا على معارض  حكم السلطان عبد العزيز  -3
ز منن اهنل العقند والحنل ومعظنم بعد أن استطاع باحماد أخذ البيعة للسلطان عبد العزي     

سيما قبائل الحوز في مدينتي فاس والربناط واقنناع بعن  اخواننه بمبايعنة الو رؤساء القبائل, 
السلطان عبد العزيز مثل المولى عبد الكبير والمولى عبند الحفنيظ, ظهنر معارضنون لبيعتنه 

صننننغير , واخننننوه وزيننننر الحربيننننة محمنننند ال(4)تمثلننننت بالصنننندر األعظننننم المعطنننني الجننننامعي 

                                                 

, دار ابنننني رقننننراق, 1904 – 1886خالننند بننننن الصنننغير, بريطانيننننا واشننننكالية االصنننال  فنننني المغنننرب ( (1
 . 464(, ص 2003)الرباط, 

(47) Harrsis ‚ Op, Cit ‚ p 24 .  
 . 457 – 456, ص 1بن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., جا( (3
ج هو اخو الوزير محمد بن العربي, تولى الصدارة بعد وفاة الكاتنب محمند بنن احمند  المعطي الجامعي( (4

مننع العمننال والكتنناب, كمننا كانننت لننه  هم, وقنند عننرف بالصننرامة والجفنناء فنني تعاملنن1891الصنننهاجي سنننة 
م فأخنذ البيعنة للمنولى 1894منافسه شديدة مع الحاجب باحماد الذي انتهز فرصة وفناة الحسنن االول سننة 

العزيننز مننع صننغر سنننه وصننار ينندبر االمننور بنفسننة فعمننل علننى ابعنناد الننوزير المعطنني واخيننه محمنند  عبنند
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, وبع  اخوة السنلطان عبند العزينز كنالمولى أمحمند بنن الحسنن وأخنوه المنولى (1)الجامعي 
, (3), فأسننننتغل الصنننندر األعظننننم باحمنننناد معارضننننة الجننننامعي )اعننننداء األمننننس ((2)الرشننننيد 

لضربهم والتنكيل بهم بعد إيغال صدر السلطان بمحناوالت ال الجنامعي العمنل علنى مبايعنة 
لااخيه أمحمد بن الحسنن  مديننة فناس مقنر حكمنه,  ِإلنىحنال وصنول الرحلنة السنلطانية  أَلوَّ

 .  (4)سيحشدون انصارهم لالنقالب عليهما  ِإذ
والقننواد والقبائنل المغربيننة  اأُلمنراءإرنداق األمننوال علنى الننوزراء و  ِإلننىكمنا لجننأ باحمناد        
  مننن جانننب السننلطان تجنناه معارضنني حكمننه كمننا عمنند علننى استحصننال فتننو  ِإلننىللوقننوف 

, حتنى تتناسنب (5) علماء فاس بمعاقبنة منن يشنق عصنا الطاعنة علنى السنلطان عبند العزينز
منع منا يقننوم بنه تجنناه ال الجنامعي, ومننن أجنل البندء بتنفيننذ خطتنه تجنناه ال الجنامعي, أوعننز 
                                                                                                                         

الصننغير وزج بهننم فنني السننجن حتننى تننوفي هننناك بعنند ثننال  سنننوات . الجمعيننة المغربيننة, المصنندر السننابق, 
 .   2885, ص 10ج
لطان الحسنننن محمننند الجنننامعي الصنننغير ج وهنننو اخنننو الصننندر االعظنننم المعطننني الجنننامعي وصنننهر السننن( (1

للسننلطان يرافقننه فنني  اا للحربيننة بعنند وفنناة الحاجننب موسننى والنند باحمنناد,  وكننان مالزمنن اا االول, اذ عينننه وزيننر 
ول, عنندما بوينع السنلطان عبند ألبصلة القرابة مع السلطان الحسن ا اا البالد, وكان معتز    تنقالته في ارجاء

, نفسنهقي فينه لمندة اربعنة عشنر عامناا . المصندر زجه بالسجن من قبل باحماد وب فتمة العزيز عار  البيع
 .  2884 – 2883, ص 10ج
 . 432, ص 1بن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., جا( (2
م, الذي كان يجمع 1879عندما توفي الصدر االعظم والحاجب موسى بن احمد والد باحماد في عام ( (3

خننناه محمننند أعظنننم وعنننين أ اا الجنننامعي صننندر  ول بتعينننين المعطنننيأل, قنننام السنننلطان الحسنننن ااا المنصنننبين معننن
ول ألعننين باحمنناد بمهننام الحاجننب, وخننالل منندة حكننم السننلطان الحسننن ا فنني حننينللحربيننة  اا الصننغير  وزيننر 

رجحنت كفننة ال الجننامعي علننى عبيند البخنناري واصننبحت كلمننتهم مسننموعة واوامنرهم نافننذه, وقنند أرننا  هننذا 
ول سننوف يقننوم بتكليفننه بمهننام الصنندر ألن الحسننن االشننيء الحاجننب باحمنناد الننذي كننان يعتقنند بننأن السننلطا

 اا خفين اا , وان ال الجامعي رير مؤهلين لهذه المهمة, مما ولد صراعىمن والده المتوف عظم والحاجب بدالا ألا
م 1894ذ ظل باحماد يضمر الحقد والكراهية لهم الى ان توفي السلطان الحسنن االول عنام إبين الطرفين, 

زينننز الحكنننم تحنننت وصنننايته, وبنننذلك تمكنننن باحمننناد منننن القضننناء علنننيهم . الجمعينننة وتنننولي السنننلطان عبننند الع
 .   2884, ص 10المغربية, المصدر السابق, ج 

 .   431, ص 1ابن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., ج( (4
 .  381 – 380, ص 5الفياللي, المصدر السابق, ج( (5
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, باسنتقبال الرحلنة السنلطانية حننال (1)والني مكننناس حمنو بنن الجيالنني البخنناري  ِإلنىباحمناد 
مدينة فناس والطلنب منن السنلطان الننزول فني  ِإلىنة مكناس وهي متوجهة مدي ِإلىوصولها 

, وقنند (3), فضننالا عنن زينارة ضننريل المنولى إدريننس بزرهنون (2)مقنر الوالينة وتشننريفه للمديننة 
جاءت موافقة السلطان في النزول عند رربة والني مكنناس فني التعجينل بنهاينة ال الجنامعي 

يارة إذ كنان يعند مديننة مكنناس مقنر أنصنار باحمناد ألن المعطي الجامعي أعتر  على الز 
 .   (4)وعصبيته من ال البخاري 

بدأت عملية اعتقال ال الجامعي )المعطني الجنامعي( )محمند بنن الصنغير الجنامعي(       
مننن قبننل باحمنناد وحاشننيته بعنند أيننام مننن نننزول السننلطان عبنند العزيننز فنني مدينننة مكننناس, إذ 

عقأأد مجلأأس أأأ  قصأأر  بمدينأأة مكنأأاس   ِإلأأىن دعأأى " ان السأألطايننذكر والتننر هنناريس 
وعنأأأدما وصأأأل الصأأأدر األع أأأم المعطأأأ  باحأأأة القصأأأر محاطأأأًا بحاشأأأيته ذات اللبأأأاس 
األبأأي   واذن لأأه بأأدخول مجلأأس السأألطان وجأأد السأألطان عبأأد العزيأأز بمعيأأة باحمأأاد 
ى بمفرد   وعندما طرل علية السلطان عبد العزيز سؤااًل حول اعتراضأه علأى عأدم المكأو 

عنندم رضننا السننلطان علننى تصننرف  ِإلننىفنني اشننارة   (5)أأأ  مكنأأاس بنبأأرة يملؤرأأا الجفأأاا " 
الصدر األعظم . وبعد ان قد المعطي الجامعي صكوك األوامر والظهنائر السنلطانية ليوقنع 

باحمنناد, فنننأمتنع  ِإلننىعليهننا السننلطان كمننا جنننرت العننادة علننى ذلنننك امننر السننلطان بتقنننديمها 
, فمنا كنان منن باحمناد اال ان انطلنق (6)ام بنذلك وعند ها اهاننة لنه المعطي الجامعي عن القي

                                                 

, وتننولى باشننوية مكننناس مباشننرة بعنند دخننول هباسننمحمننو بننن الجيالننني البخنناري, قائنند عسننكري اشننتهر ( (1
م, وبقي في منصبه طيلنة حكنم السنلطان 1879ول المدينة في شهر تموز   يوليو عام ألالسلطان الحسن ا

ول وجزء من فترة حكم السلطان عبد العزيز, وكان يشغل فني نفنس الوقنت قائند الجنيش المخزنني ألالحسن ا
لننى هننذ الجننيش فنني كننبل جنننا  القبائننل المتمننردة, وفنني عهنند طان يعتمنند علالمننرابط فنني مكننناس, كننان السنن

والد الجننامعي . ينظننر ج الجمعيننة المغربيننة, أمننن باحمنناد بننالقب  علننى  ب يعننازالسننلطان عبنند العزيننز امننر 
 . 3591, ص 11المصدر السابق, ج 

 .   432, ص 1بن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., جا( (2
 .  381 – 380ص , 5الفياللي, المصدر السابق, ج( (3
 .   432, ص 1بن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., جا( (4

(59) Harrsis ‚ Op, Cit ‚ p 21 .   
 .  432, ص 2ج ... ابن زيدان, اتحاف اعالم الناس( (6
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فنني توجيننه سننيل مننن االنتقننادات ضنند الصنندر األعظننم متهمنناا إينناه بالخيانننة واالبتننزاز واقترافننه 
مننن باحمنناد لقائنند المشننور جننرائم سياسننية, فلننم يسننع السننلطان إال أن أعطننى اوامننره ب يعنناز 

 خراج المعطنني الجننامعي بعنند أن أعفنناه مننن منصننبه دريننس بننن العننالم البخنناري بنن)الحننرس( إِ 
 . (1)وأمره ب لزام داره 

وصف والتر هاريس عملية اعتقنال المعطني الجنامعي وجمينع اقناربهم علنى يند والني        
" القأأ  القأأب  علأأى مكننناس حمننو الجياللنني البخنناري بننأوامر مننن باحمنناد بعنند اهانتننه بقولننه 

محمأأد الصأأغير الجأأامع  ثأأم علأأى صأأ ررما المعطأأ  الجأأامع   ثأأم القأأب  علأأى أخيأأه 
العرب  الزبده أيما يخص موت الحأا  المعطأ  الجأامع   ولقأد كأان الوقأت أأ  الصأيف 
والزنزانة حارة جدًا  ولأم يصأل الجأواب اال بعأد مأرور أحأد عشأر يومأًا كأان خالل أا محمأد 

لمغربيأة  ثأم اموال م واثاث م وبيعأت أأ  العواصأم ا واست صال ِإلىالصغير الجامع  مكباًل 
بعضأ م الأبع  ومكبلأين بأحكأام وأأ  السأجن تأوأ   ِإلأىتطوان مقيأدين  ِإلىتم ارسال م 

الحأأا  المعطأأ  الجأأامع  وكأأان والأأ  تطأأوان خا فأأًا مأأن دأأأن الجثأأة خشأأيه ان يأأت م بأنأأه 
البالط سا اًل التعليمات جانب جثأة اخيأه لكنأه نجأى  ِإلىسم  لسجينه بال روب  لذ كتب 

. ومن الجدير بالذكر ان محمد الصغير الجامعي لنم يطلنق صنراحه  (2) "أ  أخر المطاف 
 .  (3)م 1908اال بعد خلع السلطان عبد العزيز عام 

                                                 

, مراجعننة عبننند 2العبنناس بننن ابننراهيم السنننماللي, االعننالم بمننن حنننل مننراكش وارمننات منننن االعننالم, ط( (1
؛ النهايننة التراجيديننة لحننرب ال  444(, ص 1993, المطبعننة الملكيننة, )الربنناط, 2الوهنناب بننن منصننور, ج

, 2010نيسنننان   ابرينننل  14الجنننامعي وال البخننناري  حنننول الصننندارة العظمنننى, مجلنننة االتحننناد االشنننتراكي, 
  www.maghress.comمتوفر على الرابط 

(62) Harrsis ‚ Op, Cit ‚ p 22  
, وتمنت مصنادره كنل امالكنة وتوفينت اا محطم اا يائس خرج محمد بن الصغير الجامعي من السجن رجالا ( (3

زوجاته وابنائه نتيجة العنوز والحاجنة واالضنطهاد, وكنان شنبه اعمنى بسنبب زنزانتنه المظلمنة, واعنرج نتيجنة 
ريس كنت اراه كل يوم في طنجنة, كنان , ويقول والتر هااا للقيود التي كانت تكبله في السجن دفع الثمن رالي

في فقر متقع لكن اصندقاءه سناندوه وهنو لنم يكنن يطلنب اال القلينل, لقند كاننت احند  عبيند العائلنة قند نجنت 
وهنني مننن تولننت رعايتننه, وتقننديم الخنندمات الصننحية لننه الننى ان فننارق الحينناة, وقبننل يننومين مننن وفاتننه التقيتننه 

ت, جلست معه لمدة طويلة, وعندما هممت بالمغادرة قال لي ج انه على وشك المو  اا ألخر مره, كان واضح
أسمع عندما أموت أريد أن أدفن منع االرنالل التني كاننت علني فني السنجن, وأررنب فني لقناء ربني بهنا كمنا 
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باحمننناد مننن النننتخلص منننن ال الجنننامعي المعارضننين لحكنننم السنننلطان عبننند  لننم يكتنننفِ        
لالعزيز ومناصرتهم للمنولى أمحمند بنن الحسنن  ص منن فحسنب, بنل سنعى أيضناا للنتخل اأَلوَّ

االمينننر نفسنننه, اذ قنننام بسنننجنه مثلمنننا سنننجن ال الجنننامعي, إذ تنننم اعتقالنننه وسنننجنه فننني قصنننر 
القصننر الملكنني فنني فنناس, كمننا تخلننص باحمنناد مننن المننولى عمننر  ِإلننىمننراكش ثننم تننم نقلننه 

سننننتطاع القضنننناء علننننى . وبننننذلك ا (1)شننننقيق السننننلطان عبنننند العزيننننز وسننننجنه فنننني مكننننناس 
سياسأة باحمأاد تجأا  تقويأة حكأم  -4القصنر.  معارضيه منن داخنل المؤسسنة الحكومينة و 

 السلطان عبد العزيز .
سننلك أحمنند ابننن موسننى )باحمنناد( سياسننة داخليننة وخارجيننة حننافظ فيهننا علننى اسننتقالل       

لالمغرب كما فعل السلطان الحسنن  , وقند أدار باحمناد سياسنة الحكومنة المخزنينة باسنم اأَلوَّ
ا ظننل يبنندي للسننلطان عبنند العزيننز كننل عالمننات والنهنني, كمنن اأَلمرالسننلطان عبنند العزيننز بنن

, ومن الجدير بالنذكر, أن باحمناد عمنل مننذ (2)م 1900الخضوع واالحترام حتى وفاته علم 
, كمنا (3)البداية على مسك السلطة بيديه فأستولى على جميع وظائف الحكومة ومؤسساتها 

يهم رائحننة الميننل للصنندر أنفننرد بالحننل والعقنند والنننق  واالبننرام وعننزل الننوزراء الننذين يننر  فنن
. وبننذلك رسننخ سننلطته االسننتبدادية  (4)األعظننم المعطنني الجننامعي الننذي أطننا  بننه وبعائلتننه 

التني حكننم بهننا الننبالد باسننم السننلطان عبند العزيننز علننى المسننتو  السياسنني سننواء الننداخلي أو 
 الخارجي . 

ل الضننرائب وفيمننا يخننص تثبيننت سننلطة السننلطان عبنند العزيننز لنند  القبائننل واستحصننا      
لالمفروضة عليها أو مواجهة المتمردة منها, فقد سنار علنى نهنا السنلطان الحسنن  فني  اأَلوَّ

إخضاعها, إذ أستطاع الصدر األعظم باحماد منن خنالل سياسنته القضناء علنى العديند منن 

                                                                                                                         

في السجن, لعله ينصفني كما لم يفعل السلطان, ويتغمدني فني رحمتنه ويفنتل لني  اا قضيت اربعة عشر عام
تنفينننذ طلبنننة لكنننن حضننني بننندل ذلنننك بجننننازة رسنننمية حضنننرها ذوي السنننلطان  حيالا ابنننواب الجننننة, كنننان مسنننت

   . Harrsis ‚ I bid, P 22 -23والموظفين, ففي النهاية لقد كان وزير للحرب . 
 . 387, ص 5الفياللي, المصدر السابق, ج( (1
 .  218, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج( (2
 . 221, ص 2المشرفي, المصدر السابق, ج( (3
 . 218, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج( (4
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تمنننردات القبائنننل التننني رفضنننت االعتنننراف بالسنننلطان عبننند العزينننز أو رفضنننها دفنننع منننا ترتنننب 
وواجبنننات, ومنننن أبنننرز التمنننردات القبلينننة التننني واجههنننا الصننندر االعظنننم  عليهنننا منننن ضنننرائب

, اذ كاننننت خطنننورة هنننذا التمنننرد تكمنننن فننني تنننزعم القائننند (1)باحمننناد هنننو تمنننرد قبيلنننة الرحامننننة 
لهننذا التمننرد, وكننان هننذا القائنند مننن أبننرز القننواد فنني المخننزن  أمبننارك بننن الطنناهر الرحمنناني

رعننة, وقنند رشننحته الحكومننة المغربيننة بتوجيننه مننن المغربنني, كمننا كننان حاكمنناا علننى مننناطق د
سننننيطرة الحكومننننة, اال أن القائنننند أمبننننارك  ِإلننننىوالنننني مننننراكش ألنهنننناء تمننننرد قبيلتننننه وأعادتهننننا 

جرأته وتجربته الطويلنة فني تندبير االمنور  ِإلى, وبالنظر (2)تمرد قبيلته  ِإلىالرحماني انضم 
قبائنل السنرارنة وزمنران وأحمنر ومسنيفوة  العسكرية, فقد أهله كل ذلك لتزعم التمنرد واسنتمالة

لالنضنننمام الينننه ومهاجمنننة منننراكش ومحاصنننرتها بحجنننة رفننن  بيعنننة السنننلطان عبننند العزينننز 
لومبايعتهم ألخيه أمحمد بن الحسن   . (3)الذي كان معتقالا في مراكش  اأَلوَّ

ولى حنناول امبننارك بننن الطنناهر شننرعنة هننذا التمننرد , إذ أدعننى أن الاللننه زينننب أم المنن      
أمحمنند هنني التنني منحتننه رطنناء رأسننها حننداداا علننى عننرش ابنهننا المغتصننب بتنندبير مننن قبننل 

, وقنند هنناجم زعننيم الرحامنننة مننراكش ألطننالق صننرا  (4)باحمنناد ووالنندة السننلطان عبنند العزيننز 

                                                 

صننل اسننتقرت فنني الصننحراء قبننل ألقلننيم قلعننة السننرارنة, يمنيننة اإ اا الرحامنننة ج قبيلننة حوزيننة تتبننع ادارينن( (1
نزوحها نحو الشمال, وقد كانوا يحملون هذا االسم قبل وصولهم الى المغرب, وكانت حيناتهم فني الصنحراء 

وانمنا كنانوا يمارسنون التجنارة, وبعند اسنتقرار حكنم السنعديين انتقنل الرحامننة ال تقتصر على الزراعة فحسب 
الى منطقة التل, شمال سلسلة جبال االطلس, وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اصبحت هذه القبيلة 
من اقو  القبائنل فني المغنرب اذ سنيطرت علنى كافنة قبائنل الحنوز, كمنا قامنت بنثال  تمنردات خنالل القنرن 

اسننع عشننر علننى الحكومننات المغاربيننة اولهننا فنني عهنند السننلطان عبنند الننرحمن بننن هشننام والثانيننة فنني عهنند الت
, اال ان هنؤالء السنالطين تمكننوا منن القضناء السلطان الحسن االول والثالثة في عهد السلطان عبد العزينز 

 .   4284 – 4283, ص 13. الجمعية المغربية, المصدر السابق, ج على تمردها 
, دفنناتر العلننوم االنسننانية, )الربنناط, 4عبنند الننرحيم العطننري, الرحامنننة القبيلننة بننين المخننزن والزاويننة, ط( (2

 . 68(, ص 2013
 . 68العطري ,المصدر السابق, ص ( (3
, مطبعننة بابننل, )الربنناط, 1, ط1900 – 1850عبنند الننرزاق الصننديقي, الرحامنننة وعالقننتهم بننالمخزن ( (4

, )المغنرب, 2, باحماد الرجل الذي حكم المغرب, مجلة زمان, العدد ؛ الطيب بيا  353(,  ص 1997
 .  51(, ص 2013
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لالمنننولى أمحمننند بنننن الحسنننن  , اال أننننه فشنننل فننني ذلنننك وتكبننند خسنننائر كبينننرة بعننند دفننناع اأَلوَّ
لمدينننة باسننتماته واضننحة, اذ يننذكر الحسننن الطيننب بننو عشننرين فنني المخننزن المغربنني واهننل ا

" جأأأااوا لمدينأأأة  مأأأراكش  كتابنننه )التنبينننه المعنننرب عمنننا علينننه االن حنننال المغنننرب( بنننالقول
وقاتلورأأأا  وضأأأيقوا ب أأأا وحاصأأأرورا  ولمأأأا رأ  ارأأأل مأأأراكش ذلأأأك قأأأاموا ببنأأأاا االسأأأوار 

ًا مديأأأدًا  ولمأأأا تمرنأأأوا علأأأى القتأأأال  واالبأأأرا   وقأأأاتلوا قتأأأااًل شأأأديدًا  وصأأأبروا صأأأبرًا كبيأأأر 
وصاروا ال يكترثون بالرجأال وال بمأا يالقونأه مأن كثأرة االرأوال  بأدا ل أم أأ  الخأرو  مأن 
المدينة للمصادمة والمقارعة والنزال  أفعلوا واذاقورم مأرارة الوبأال  وجرعأورم مأن كأؤوس 

, ومننن (1) اًل ذريعأأًا "الحتأأوف مأأالم يكأأن أأأ  البأأال  وكسأأرورم كسأأرًا شأأنيعًا  واشأأبعورم قأأت
الجدير بالنذكر, أن الندفاع عنن مديننة منراكش شنارك فينه كبنار أمنراء المخنزن المغربني مثنل 
أعمنننام السنننلطان عبننند العزينننز وهنننم المنننولى األمنننين والمنننولى عبننند الملنننك والمنننولى محمننند بنننن 

بيلنة اني الذي قام بترتيب حصنار الجنيش المغربني لقاأَلمر فضالا عن القائد محمد   (2)عرفة 
, وقد جاء حصار قبيلة الرحامننة لعندة (3)الرحامنة بعد اندحارها وفشلها في حصار مراكش 

اشنننهر علنننى النننررم منننن اسنننتطاعة الجينننوش المغربينننة اجتياحهنننا وذلنننك إلبنننراز قنننوة الحكومنننة 
عندم تكنرار تمردهنا منن خنالل فنر  شنروط قاسنية علنى  ِإلنىالمغربية ولدفع قبيلة الرحامنة 

قبيلة الرحامنة ومنا حنل بهنا رسنالة مخزنينة لبقينة القبائنل التني تحناول التمنرد القبيلة, ولتكون 
 .   (4)على السلطة المركزية المغربية 

                                                 

 . 47بو عشرين, المصدر السابق, ص ( (1
م, شنارك فني القضناء علنى تمنرد قبيلنة الرحامننة فني 1886محمد بن عرفة ج ولد في مدينة فناس عنام ( (2

ك محمنند الخننامس مننن قبننل سننلطة الحمايننة عهند السننلطان عبنند العزيننز, تننولى العننرش المغربنني بعنند نفنني الملنن
 ةمننندلخ هذ وافقنننت فرنسنننا علنننى تنصنننيبإم بعننند مبايعنننة منننن قبنننل الجنننالوي والكتننناني, 1953الفرنسنننية عنننام 

منن كبنر سننه,  وبعند عنودة الملنك محمند الخنامس منن المنفنى أبعند عنن م مصالحها فني المغنرب علنى النرر
م . 1976النننى فرنسنننا التننني تنننوفي فيهنننا عنننام  م, ممنننا دفعنننه للنننذهاب النننى طنجنننة وبعننندها1955الحكنننم عنننام 

, أطروحننة دكتننوراه 1956 – 1945المغننرب األقصننى  اسننتقاللصننفوان ننناظم داؤد حسننن, مصننر وقضننية 
 . 50, ص ( 2010جامعة الموصل,  ),اآلداب)رير منشورة(, كلية 

(, 1928, , المطبعنة الجديندة, )فناس1محمد رريط, فواصل الجمان في انبناء وزراء وكتناب زمنان, ط( (3
 . 224, ص 1؛ العلوي, المصدر السابق, ج 86 – 85ص 
 . 224,  ص 1, جنفسهالمصدر ( (4
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م, وبعنند مننرارة الحصننار الننذي حننل بقبيلننة الرحامنننة, وقبننل 1894ففنني اواخننر عننام         
أطرافهنا , تم اجتيا  القبيلة من كل طنرف منن (1)وصول الحملة السلطانية بأر  الرحامنة 

ضننريل  ِإلنىوهنروب القائند أمبننارك الرحمناني والننذي القني القننب  علينه بعنند محاولتنه اللجننوء 
الننزام أهلهننا  ِإلننى, وقنند دفننع اننندحار قبيلننة الرحامنننة (2)الننولي سننيدي علنني بننن إبننراهيم بتادلننة 

وتزوينند الجننيش المغربنني بننألف فننرس مننع  لايربنندفع ررامننة ماليننة كبيننرة قنندرت بأربعمائننة الننف 
جها والفننين مننن رجننال القبيلننة للعمننل فنني خدمننة الجننيش المغربنني, كمننا صننودرت العدينند سننرو 

قنننندرت بأربعمائننننة وسننننبعة وخمسننننون بيتنننناا واألف  الَّتننننيمننننن أمننننالك زعمنننناء قبيلننننة الرحامنننننة 
ت ملكيتها عائدة لحكومة المخزن, فضالا عن اتخناذ مجموعنة صار الهكتارات الزراعية التي 

, وقنند وصننف المختننار السوسنني اجننراءات (3)اا مننن عننودة التمننرد منن التنندابير االحترازيننة خوفنن
" امأأرت الرحامنأأة ان يعطأأوا المررأأونين اواًل الحكومننة المغربيننة ضنند قبيلننة الرحامنننة بقولننه 

السلسألة حتأى  ِإلأىمخزن السأالل ثأم يأذرب بأه  ِإلىأيأت  الفارس أيأخذ أرسه وسالحه 
أيلأق علأى طأرف مأن القبيلأة  واديأرت وصلوا م ات  ثم أرقت أيالق الجيوش ثمانية  كل 

الجيأوش بأأر  الرحامنأة وزحفأت الفأأرق مأن كأل ناحيأة أالت مأأت كأل مأا أأ  الرحامنأأة  
 .  (4) أقتل من قتل وأسر من أسر"

منننراكش  ِإلنننىمنننن جاننننب اخنننر, اسنننتقبلت الحملنننة السنننلطانية بعننند انتصنننارها ودخولهنننا       
لنىاستقباالا الحملة السلطان عبد العزينز و  , ومنن الجندير (5)نبنه الصندر األعظنم باحمناد جا اِ 

م, وقند جنرت 1895منارس   اذار  7بالذكر ان فشل حافالا وسط تهاني أهالي المديننة فني 
الحملننة السننلطانية وراءهننا األسننلحة التنني اسننتولت عليهننا وطننابور مننن االسننر  الننذين ظهننر 

طان عبنند العزيننز, لننم علننيهم أثننار الحننرب, وتقنندم قبيلننة الرحامنننة فنني تمردهننا علننى بيعننة السننل

                                                 

(, ص 1996, دار الغنننرب االسنننالمي, )بينننروت, 8, ج1محمننند حجننني, موسنننوعة اعنننالم المغنننرب, ط( (1
2807  . 

 .  69العطري, المصدر السابق, ص ( (2
 . 69المصدر نفسه, ص ( (3
, مطبعنة الجامعنة, )الندار 20, المعسول في االلغينين واسناتذتهم وتالمينذهم, جمحمد المختار السوسي (4)

 . 21(, ص 1961البيضاء, 
 .  93أرنو, المصدر السابق, ص ( (5
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يكن بسبب قوة وبأس الجيش المغربي فحسب, وانما بسبب حنكنة ودهناء باحمناد منن تفرينق 
, فضنننالا عنننن (1)جاننننب المخنننزن  ِإلنننىصنننفوف المتحنننالفين ب رنننداق العطننناءات لمنننن شنننارك 

جاننننب المخنننزن المغربننني  ِإلنننىمكافنننأة باحمننناد باسنننم السنننلطان عبننند العزينننز كنننل منننن حنننارب 
صنننيب فننني هنننذا التمنننرد, إذ مننننل الجنننريل مكافنننأة قننندرها خمسنننمائة لاير بمنننراكش وكنننل منننن ا

 .   (2)تعويضاا عن جرحه, ومبل  الف لاير لعائلة القتيل في هذه الحرب 
لننم تقتصننر الحمننالت السننلطانية التنني قادهننا السننلطان عبنند العزيننز والصنندر االعظننم و       

م توجهننت 1896ففنني عننام  باحمنناد علننى قبائننل الرحامنننة وريرهننا مننن قبائننل تننادال فحسننب,
, وينذكر ابنن زيندان (3)ناحية الشاوية للقضاء على تمرد قبيلة االعشاش  ِإلىحملة سلطانية 

اسأتطاعت النأزول أأ  سأاحة القبيلأة وطأاردت متمردي أا . والقأت  " ان الحملة السلطانية
  القب  على أركان وزعامات بغأي م واسأتيفاا امأوال م وذخأا ررم بعأد ان تنكأروا مأن دأأ

ضرا ب م  وقأد قأدر عأدد القتلأى مأن ابنأاا االعشأاش بثالثم أة رجأل والقأاا القأب  علأى 
م ة وخمسون رجأاًل وأودعأو أأ  السأجون  كمأا حاصأرت الحملأة عأدد مأن ابنأاا القبيلأة 

ان مات عدد من م جوعًا واستسألم  ِإلىالذين تحصنوا أ  الك وف المعروأين بأوالد أتحا 
م وجهت الحملة السلطانية فرقاا عسكرية رينر نظامينة 1897 وفي خريف عام . (4)الباقين 

لمنطقنة السنوس بقينادة المنولى عبنند الحفنيظ بنن الحسنن  ِإلنى , اال ان هنذه الفرقنة فشننلت اأَلوَّ
 ِإلننىفنني مواجهننة تمننرد زعيمهننا الروحنني )محمنند هاشننم( سننليل ابنني حسننون, بسننبب افتقارهننا 

                                                 

 . 70العطري, المصدر السابق, ص ( (1
 . 94 – 93أرنو, المصدر السابق, ص ( (2
 اا قبائننل زعيننر وقبيلننة المننذاكرة وشننرق االعشنناش, قبيلننة مغربيننة تسننكن فنني منطقننة الشنناوية, تحنندها شننماالُ ( (3

ومننن الغننرب والجنننوب قبيلننة مننزاب, ويرجننع اصننل تسننمية االعشنناش الننى العننش عمننرو  قبائننل منطقننة تننادال
اليربننوعي التميمنني الننذي يعنند أصننل هننذه القبيلننة . مقننال منشننور علننى شننبكة المعلومننات الدوليننة )االنترنيننت( 

  https://w.likco/detail1134813.htمتوفر على الرابط 
 . 453, ص 1بن زيدان, اتحاف اعالم الناس ..., جا( (4
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سناندة اسنتطاعت إخضناعه والسنيطرة علنى , اال أن باحماد دفع فنرق عسنكرية م(1)المدفعية 
 .    (2)السوس 
سنم السنلطان عبند العزينز منن توجينه ذلنك, قنام الصندر األعظنم باحمناد وبافضالا عن       

عنننادت  الَّتنننيم للقضننناء علنننى تمنننردات منطقنننة جبالنننة ومسنننيفوة 1899حملنننة عسنننكرية عنننام 
حامننننة, وقننند اسنننتطاعت الفرقنننة التمنننرد منننرة ثانينننة بعننند مسننناندتها لتمنننرد قبيلنننة الر  ِإلنننىقبائلهنننا 

العسكرية التي وجهها باحماد من إخضاع قبيلة مسيفوة بعند أن دفنع أهلهنا ثمنناا باهضناا منن 
. وعلننى الننررم مننن االنتصننارات التنني حققهننا المخننزن (  3)أوالدهننا وأموالهننا وتنندمير أمالكهننا 

االسننتدانة مننن النندول االوربيننة,  ِإلننىالمغربنني, اال أنهننا كلفننت الخزانننة امننواالا طائلننة دفعتهننا 
 وبذلك زادت حدة التدخل االوروبي في المغرب جراء تلك الحمالت . 

أمننا فيمننا يخننص سياسننة باحمنناد الخارجيننة فنني تعزيننز قننوة حكننم السننلطان عبنند العزيننز       
لتجناه الندول االوربينة, فقند سنار فني سياسنته علنى نهنا السنلطان الحسنن  بالتعامنل مننع  اأَلوَّ

سبانيا والمانينا والمحافظنة علنى اسنتقالل المغنرب والدول, تلك ال , (4)سيما فرنسا وبريطانيا وا 
, اذ (5)اال أن اصنننعب منننا واجهنننه المخنننزن المغربننني برئاسنننة باحمننناد هننني مسنننألة المحمينننين 

                                                 

(, ص 1994, دار الرشاد الحديثة, )الدار البيضناء, 3, ج2براهيم حركات, المغرب عبر التاريخ, طإ( (1
290 – 291 . 
 .  60بو عشرين, المصدر السابق, ص ( (2
 . 290, ص 3حركات, المصدر السابق, ج( (3
, ص 1؛ ابننن زينندان, اتحنناف اعننالم الننناس ..., ج 38 – 37السوسنني, حننول مائنندة الغننداء ..., ص ( (4

, ترجمننة ج عبنند الننرحيم حننزل, دار 2فردريننك وايسننجربر, علننى عتبننة المغننرب الحنندي , ط؛  455 – 454
 .   61 – 59, ص  (2011االمان, )الرباط, 

في الدولة العثمانينة فني القنرن السنابع عشنر عنندما منحنت عندد  اأَلمرة الحماية في بداية ظهرت مسأل( (5
مننن النندول االوربيننة حمايننة لرعاياهننا فنني الدولننة العثمانيننة, أمننا فنني المغننرب فقنند ظهننرت فنني عهنند السننلطان 

سنننن (, وقننند ازدادت مسنننألة الحمايننة القنصنننلية فننني عهننند السنننلطان الح1790 – 1757محمنند بنننن عبننندا  )
م, وبعند تسننم السنلطان عبند العزينز الحكنم ازداد 1880األول الذي حاول تطويقها من خالل منؤتمر مدريند 

عدد المحميين في المغرب لما كان لهم من دور في تحقيق السياسية االوربية في المغرب, إذ قام األوربيين 
وعلنى النررم منن وقنوف ينا  بمناورات عسكرية بحرية في المغنرب لتحقينق سياسنة الحصنول علنى المكاسنب,

حماد موقفاا قوياا تجاه المحميين اال انهم ازدادوا عدداا وتدخالا فني المغنرب بعند وفاتنه, وكنان لهنم شنأن كبينر 
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ارتبط تزايد انشغال باحماد ب شكالية الحمايات بتفناقم السنلبيات المترتبنة عنهنا, وممنا زاد منن 
ة هنننو ضنننلوع المحمينننين االقويننناء النافنننذين فننني تنننأجيا التمنننردات القبلينننة التننني هنننذه االشنننكالي

سنيما تمنرد والشهدها المغرب مع تسنم السلطان عبد العزيز السلطة ووصناية باحمناد علينه, 
, إذ قنام المحمينين فني العمنل علنى (2), والشنياظمية والشناوية(1)قبيلة الرحامنة وقبائل دكالنة 

زعزعة نظام المخزن الجديد, وعندما حناول باحمناد باسنم السنلطان عبند إثارة الفتن والقالئل ل
( 3)العزيز معاقبتهم تصدت كل من فرنسا وبريطانيا لهذا القرار ووقفت مع هنؤالء المحمينين 

  . 
كنذلك حنناول الصنندر األعظنم باحمنناد الحنند مننن التندخالت األوربيننة ازدادت مننع تسنننم        

ريننق المحميننين والتجننار لتحنندي سننلطات الننبالد, بحينن  السننلطان عبنند العزيننز الحكننم, عننن ط
ان هننذه النندول عننندما كانننت تقننع اي حادثننة تتخننذها ذريعننة لمزينند مننن االبتننزاز عننن طريننق 
التهديد بالقوة المسلحة, لنذلك كنان باحمناد ال يتنوانى فني مواجهنة هنذه السياسنة فكنان يعطني 

كننان يسننتعمل الننبطش مننع جميننع مرونننة فنني الخطنناب وتصننلباا كبيننراا فنني الواقننع العملنني, إذ 
, (4)مثيننري الفننتن دون االكتننرا  بوضننعيتهم القانونيننة سننواء كننانوا محميننين او مخننالطين لهننم 

ومن األمثلة على ذلك موقف باحماد عنندما أنتشنر االسنتغالل االجنبني فني الشناوية انتشناراا 
المخالطنننات و  واسنننعاا منننن خنننالل امنننتالك للعقنننارات والماشنننية بواسنننطة الحماينننات القنصنننلية 

واالعمننننال التجاريننننة فنننني اسننننواق القبائننننل , وقنننند افننننرزت هننننذا التنننندخل فئننننة مننننن السماسننننرة 
                                                                                                                         

مشكلة الحماية القنصنلية بنالمغرب منن نشنأتها النى  في التجارة والصناعة وريرها . عبد الوهاب بن منصور
محمنننننند كنبيننننننب, ؛  10 – 6, ص (1985, ط ابننننننالر ), , المطبعننننننة الملكيننننننة2, ط1880مننننننؤتمر مدرينننننند 

 . 360 – 343(, ص 2011, منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية, )الرباط , 1المحميون, ط

مجموعة منن القبائنل تقطنن فني الناحينة التني تفصنل الشناوية عنن عيندة والرحامننة . فهيمنة بنو  دكالة ج( (1
( , رسنالة ماجسنتير ) رينر منشنورة (  1912 – 1830قصى ) سليت , التنافس األوربي على المغرب األ

 . 85(, ص  2016بسكرة ,  –, كلية العلوم االنسانية واالجتماعية , ) جامعة حمه خيضر 
مجموعة من القبائل تسكن بساحل المحيط بين الدار البيضاء ووادي ام الربيع وكانت تدعى  الشاوية ج( (2

كانها الى عرب بني هالل الذين امتزجوا فيما بعد بعندد منن القبائنل تدعى قديماا بالد تامستا ويرجع اصل س
 . 85البربرية . المصدر نفسه , ص 

 . 349المصدر نفسه, ص ( (3
 . 230, ص 1العلوي, المصدر السابق, ج( (4
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ت بنفوذهننا المننالي تتحنند  حكومننة المخننزن ومننن بننين تلننك التحننديات اثننارة صننار والمخننالطين 
النزاعات بين القبائل واالدعاء على القواد بالباطنل والمطالبنة بالتعويضنات الخيالينة اثنر كنل 

افقننار الننناس فنني البننوادي ممننا سننبب اضننطرابات وفننتن بننين  ِإلننىدت هننذه االمننور حنناد  إذ ا
القبائننننل كقبائننننل الشنننناوية, فلننننم يكننننن باحمنننناد الرجننننل الننننذي يسننننكت عننننن هننننذه االضننننطرابات 
وخصوصاا التي تسبب االجانب بها كفتنة قبيلة االعشناش وقبيلنة امنزاب عنندما قامنت قبيلنة 

كنننان رد باحمننناد قاسنننياا إذ قنننام بسنننحق النننذين االعشننناش بنهنننب وتخرينننب قصنننبة ابنننن أحمننند ف
تسببوا بالفتنة , كما كان رده واضحاا وحازماا تجاه االجاننب فقند أتهنم المحمينين والمخنالطين 
للتجار بأثارة الفتن وبنالتعر  علنى اوامنر المخنزن , واكند ان المخنزن منن حقنه معاقبنة كنل 

 ,  (1)الفتنه في البالد  ِإلىمن يسعى 
الصننندر األعظنننم باحمننناد منننن التننندخالت االوربينننة فننني الشنننأن النننداخلي وعنننن موقنننف       

م 1830سنيما فرنسننا لتحقينق مطامعهنا فنني المغنرب بعند احتاللهننا للجزائنر عننام والالمغربني, 
م وحسننب مننا صننر  بننه زعننيم الفريننق االسننتعماري الفرنسنني فنني شننمال 1881وتننونس عننام 

 –" ان لفرنسا أ  شمال اأريقيأا  بقوله  Eugene Etienne افريقيا والمغرب أوجين أتيان
المغرب العرب  حقوقًا وواجبات تفوق ما لغيررا من الدول  وان االسأاس لحقوقنأا الجزا أر 

. فقنند وقننف الصنندر  (2) المغأأرب " ِإلأأىتأأونس  وينبغأأ  ان تقودنأأا  ِإلأأىوان الجزا أأر قادتنأأا 
لننندول الطامعنننة األعظنننم باحمننناد موقفننناا حازمننناا تجننناه هنننذه االطمننناع وكنننان يطلنننب منننن هنننذه ا

سنبانيا بناحترام االتفاقيننات والقنوانين المتفنق عليهناوال كاتفاقينة مننؤتمر  سنيما فرنسنا وبريطانينا وا 
لمدرينند فنني عهنند السننلطان الحسننن  , وعلننى الننررم ممننا كننان يبديننه الصنندر األعظننم (3) اأَلوَّ

واقننع باحمنناد فنني حمايننة السننلطان عبنند العزيننز والمحافظننة علننى اسننتقالل المغننرب, اال ان ال

                                                 

 . 231 – 230, ص 1المصدر نفسه, ج( (1
95) ) Ayach . A ‚ La maroc ‚ Editions sociales ‚ (Paris ‚ 1956) ‚ p 60 -61 .          
 نقالا 

(,  1972, ) د. م , 1939 – 1912عننن محمنند خيننر فننارس, تنظننيم الحمايننة الفرنسننية فنني المغننرب 
, الننندار 1؛ محمننند علننني داهنننش, المغنننرب العربننني المعاصنننر )األسنننتمرارية والتغيينننر(  ط 4 – 3ص 

 .   39(, ص 2014العربية للموسوعات, )بيروت, 

 . 234, ص 1ابق, جالعلوي, المصدر الس( (3
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المغربننني كنننان ينبنننن بخطنننر النفنننوذ االوروبننني )الفرنسننني, البريطننناني, االسنننباني, االلمننناني( 
واالسنننتحواذ علنننى المغنننرب بسنننبب تننندهور األوضننناع السياسنننية واالقتصنننادية واالجتماعينننة, 

م, ويمكننا القول إن المغرب دخنل فني مرحلنة الخطنورة 1900سيما بعد وفاة باحماد عام وال
ل ررنننم محننناوالت السنننلطان عبننند العزينننز النننذي حننناول اجنننراء حزمنننة منننن والتهديننند بننناالحتال

لاالصننالحات بعنند تسنننمه السننلطة الفعليننة والسننير وفننق سياسننة والننده الحسننن  والصنندر  اأَلوَّ
 األعظم باحماد .

  الخاتمة :
خننالف اختيننار السنننلطان عبنند العزينننز سننلطاناا للمغنننرب االعننراف والتقاليننند المغربيننة فننني  -1

عهند للحكنم بعند وفناة ابينة وهني ظناهرة لنم تكنن موجنودة مننذ بداينة حكنم الدولنة مبايعة ولي ال
لكننان السننلطان عبنند العزيننز لننيس االبننن االكبننر للسننلطان الحسننن  ِإذالعلويننة  بننل كننان  اأَلوَّ

المنولى محمنند والمننولى عبنند الحفننيظ هنم اكبننر سننناا مننن السننلطان عبند العزيننز لننذلك هننم احننق 
حاجنننب باحمننناد ووالننندة السنننلطان عبننند العزينننز الاللنننه رقينننة تنننم بنننالحكم, اال اننننه بننندهاء منننن ال

 مبايعة السلطان عبد العزيز سلطاناا للمغرب .
للننم يتلقننى السننلطان عبنند العزيننز التعلننيم كبقيننة اخوتننه ألن والننده السننلطان الحسننن  -2  اأَلوَّ

حمنر مكان التعليم في منطقة بنني اال ِإلىكان يخشى عليه ان يحل به مكروه نتيجة ارساله 
 التي تلقى التعليم فيها بقية اخوته

بقي السلطان عبند العزينز طنوال مندة وصناية باحمناد معنزول عنن الحكنم يمنارس حياتنه  -3
الطبيعينننة فننني القصنننر, وكنننان باحمننناد هنننو منننن يننندير النننبالد داخليننناا وخارجيننناا بعننندما ازاحنننة 

 خصومة من امامة المتمثلين بأوالد الجامعي .
سنار علنى نهنا السنلطان الحسنن  ِإذوصنايته  مدَّةة الدولة خالل على هيب حافظ باحماد -5

ل كنان يوصنف بالحناكم المسنتبد منن خنالل القضناء علنى المتمنردين علنى  ِإذفي الحكنم  اأَلوَّ
 حكم السلطان عبد العزيز كقبائل الرحامنة وريرها .
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Sultan Abdul Aziz and the Guardianship of Ahmed bin Musa 

(Bahamad) over him 
(1894-1900) 

 Omar Muhammad Taha Ashour

 

Safwan Nazem Daoud

  

Abstract 
         After the death of Sultan Hassan I in the year 1894 AD in the 

country of Tadla, Ahmed hid his eyebrow with the news of his 

death, in agreement with the mother of Sultan Abdul Aziz, in order 

to reach the city of Fez. Prince Abdul Aziz is on the throne, but this 

matter was met with great opposition from the brothers of Sultan 

Abdul Aziz, such as Mawla Muhammad bin Hassan I and Mawla 

Abdul Kabir, but this opposition did not last for long, as he was able 

to persuade Abdul Kabir to sell it in front of everyone by using his 

intelligence and skill in political matters , And when Sultan Abdul 

Aziz assumed the throne in 1894 AD, at the age of fourteen, he 

became under the tutelage of Bahammed, who led the country in the 

name of Sultan Abdul Aziz, who installed his close associates in 

ministerial positions and the dimensions of those who were exposed 

to him represented by the Al Jami’i as well as eliminating the 

rebellions that took place against the rule of Sultan Abdul Aziz as a 

rebellion Rahamneh tribe and tribe nests . 

     Key words : Sultan  ؛ Abdel Azeez ؛ Ahmed bin Musa. 
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